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Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

1. TERMÍN 

1. – 27. 4. 2021    

2. K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI: 

a)VĚK DÍTĚTE – 6 let k 31. 8. 2021 

- dítě narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015, 

- dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. 

b)VĚK DÍTĚTE – 5 let k 31. 8. 2021                                                                         

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný 

zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:  

- dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ 

Školského poradenského zařízení (PPP, SPC), 

- dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ 

Školského poradenského zařízení + odborného lékaře. 

 

3. ORGANIZACE ZÁPISU 

Zápis proběhne dálkovým způsobem v prostředí ZapisyOnline.cz, kde si zákonní 

zástupci vyplní jednu z možností: 

 Přihláška 

vygenerují tiskopis, podepíší, přiloží scan, foto nebo kopii rodného listu dítěte 

(v případě, že dítěti byl v loňském roce udělen odklad, také kopii rozhodnutí o 

udělení odkladu) 

 Žádost o odklad 

vygenerují tiskopis, podepíšou, přiloží scan, foto nebo kopii rodného listu dítěte, 

dále doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) + 

odborného lékaře (pediatra nebo klinického psychologa)-další informace bod 4. 

 

a odešlou škole jedním z níže uvedených způsobů: 

a) datovou schránkou n6qmf9v 

b) emailem na adresu sekretariat@zs-proskovice.cz -takto může podat pouze ten, kdo má 

elektronický podpis 

c) poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 66/62, 72400 

Ostrava-obálku označte nápisem „Zápis do 1. třídy“ (obálku je také možné vhodit do 

poštovní schránky školy, která je umístěna u vchodu z ulice Staroveská) 

d) osobním podáním v kanceláři školy – je nutné si dopředu sjednat termín na tel.čísle 

604 868 841 

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě 

zastupovat. 

  

4. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Žádost o odklad povinné školní docházky proběhne také v prostředí 

ZapisyOnline.cz 

a) Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní 

docházky:  

http://www.zs-proskovice.cz/


 
Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace 

Staroveská 66/62, 724 00 Ostrava-Proskovice 

596768290 e-mail: zs@zs-proskovice.cz, www.zs-proskovice.cz, DS: n6qmf9v 

2 
 

- pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, 

- písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky, 

- v době zápisu – v oficiálně určeném termínu  
b) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve 

kterém dítě dovrší 8. rok věku. 

c) Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení 

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. 

d) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy 

bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů  

od zahájení správního řízení.  

e) Pokud je dítěti povolen odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce dítěte je 

informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího 

plnění.  

 

5. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam 

registračních čísel přijatých dětí. 

Rozhodnutí vydá ředitelka školy 3. 5. 2021. 

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v ředitelně 

školy. 

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. 

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 

15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení. 

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost 

řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má 

dítě zahájit povinnou školní docházku. 

 

6. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNĚ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte (v případě naplnění kapacity školy) vydá ředitelka školy 

3. 5. 2021. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do 

vlastních rukou. 

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 

15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení. 

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky školy základní školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Proskovice, 

Staroveská 62, příspěvková organizace. 

Pokud je dítěti povolen odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce dítěte je 

informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího 

plnění.  

 

 

http://www.zs-proskovice.cz/

